
 

 

Regulamin konkursu graficznego  

Na plakat  propagujący Urodziny Oleśnicy z okazji 

nadania praw miejskich naszemu miastu. 

pod patronatem Burmistrza Miasta Oleśnica  

1. Postanowienia ogólne: 

 

Plakat jest gatunkiem artystycznym grafiki użytkowej stosowanej w komunikacji 

wizualnej. To druk 

 na arkuszu papieru z odpowiednią kompozycją plastyczną, fotografią, 

napisami. Plakat nie tylko informuje, ale przede wszystkim namawia, zachęca, 

wzywa czy przekonuje. Jego charakterystycznymi cechami są: umowność, 

metaforyka, wyrazistość, intensywność kolorów. Elementy graficzne co 

najmniej dorównują informacji tekstowej, z reguły jednak dominują. Napisy są 

często przetworzone artystycznie. 

1. Temat konkursu jest przygotowanie plakatu w formie graficznej  

promującego tegoroczne urodziny Oleśnicy pod hasłem: „Oleśnica – dziś i 

jutro” z możliwością umieszczenia na nim informacji o organizowanym 

przedsięwzięciu. 

 2. Zwycięska praca będzie zapowiadała tegoroczne urodziny Oleśnicy, jej 

motyw stanie się częścią zaproszeń , dyplomów i innych materiałów 

promujących święto naszego miasta. 

3. Organizatorem konkursu jest   Młodzieżowa Rada Miasta Oleśnica. 

2. Zasady Konkursu: 

1. Konkurs jest skierowany do wszystkich mieszkańców Oleśnicy. 

2. Technika prac: 

 Projekt graficzny plakatu powinien obejmować grafikę, teksty (nazwę 

wydarzenia: Urodziny Oleśnicy: „Oleśnica dziś i jutro”, datę :21 luty 2019r, 



program , logotypy, współorganizatorzy  zostaną umieszczone – po wyłonieniu 

zwycięskiej pracy)  

 Zgłoszenie prac następuje poprzez przesłanie plików graficznych JPG na adres 

email: r-beata@wp.pl ,w tytule e-maila prosimy napisać: Konkurs na plakat . 

Plakat tworzony za pomocą programów graficznych np. Photoshop, Paint Shop 

Pro, Gimp oraz  inne. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie 

brały udziału w innych konkursach. 

3. W konkursie może wziąć udział każdy , kto w terminie do  10 stycznia 2019r 

prześle na adres pocztowy : r-beata@wp.pl lub dostarczy na nośniku pamięci do 

Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II w Oleśnicy, ul. 11 Listopada 10 

wraz z załącznikiem. 

Prace o złej jakości technicznej nie zostaną dopuszczone do konkursu. 

 

4. Prace konkursowe dostarczone po określonym w Regulaminie terminie nie 

wezmą udziału w konkursie. 

5. Oceny prac oraz wyboru zwycięzców dokona Jury złożone z przedstawicieli 

Organizatora w terminie do 20.01.2019r.  

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone  w czasie uroczystości : Urodziny 

Oleśnicy 21 lutego  2019r na Sali widowiskowej BiFK przy ulicy 

Kochanowskiego 4 

7. Ocena Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji oraz reklamacji. 

4. Nagrody:  

1. Jury powołane przez Organizatora przyznaje nagrodę główną zwycięzcy 

konkursu.  Istnieje możliwość przyznania wyróżnień. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo niewyłaniania zwycięzców, jak również do 

przyznania tylko niektórych nagród, a także wybór niektórych fragmentów . 

 

5. Wykorzystanie nagrodzonych prac i ochrona danych osobowych: 

1. Uczestnik Konkursu, poprzez udział w nim, wyraża zgodę na nieodpłatne 

wykorzystywanie przez Organizatora zgłoszonej pracy z poszanowaniem 

autorskich praw osobistych ich autorów na cele związane z organizacją, 

przebiegiem, promocją Konkursu lub w innych sytuacjach wynikających z 

postanowień statutowych Młodzieżowej Rady Miasta Oleśnica i Szkoły 

Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła 2 w Oleśnicy. 
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2. Autorzy zgłoszonych do Konkursu prac udzielają  organizatorom 

nieodpłatnego i bezterminowego pozwolenia na ich wykorzystanie z 

poszanowaniem autorskich praw osobistych. Pozwolenie obejmuje: trwałe lub 

czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub 

standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką 

cyfrową lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub 

czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to 

sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami, 

wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

publiczne rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie dzieła w ten sposób, aby 

każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w 

szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, rozpowszechnianie w 

sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych, prawo do określenia nazw utworu, 

pod którymi będzie on wykorzystywany lub rozpowszechniany, prawo do 

wykorzystywania utworu do celów marketingowych lub promocji, w tym 

reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczenia lub 

identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także 

przedmiotów jego własności, a także dla celów edukacyjnych lub 

szkoleniowych, prawo do rozporządzania opracowaniami utworu oraz prawo 

udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób 

trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji, korzystanie 

z nowych wersji i opracowań w sposób określony powyżej. 

3. Przekazanie prac Konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący 

oświadcza, iż nie naruszają one praw osób trzecich (w szczególności praw 

majątkowych i autorskich). 

4. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników 

Konkursu będzie Organizator. 

6. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu. 

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

3. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 

4. Uczestnik Konkursu, poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na 

przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora. Dane osobowe 

uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z 

organizowaniem Konkursu przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie z 



dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 

1182). 

 

Informacje dotyczące konkursu: 

Tel. 510-226-961 

r-beata@wp.pl 

 

 

W imieniu organizatorów : 

Opiekun Młodzieżowej Rady Miasta 

Beata Rubaszewska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

Karta Zgłoszenia/Metryczka Pracy 

Konkurs na plakat  propagujący Urodziny Oleśnicy 

 Imię i nazwisko autora pracy:  

Telefon kontaktowy: 

Imię i nazwisko opiekuna pracy (w przypadku osoby niepełnoletniej):  

Tel. kontaktowy do opiekuna pracy:  

Adres e-mail: 

Adres e-mail opiekuna pracy :  

                                                                             ……………………………………………………… 

                                                                                 Podpis opiekuna pracy  

Oświadczenie:  

Wyrażam zgodę na udział mojego 

dziecka....................................................................................................................                               

(imię i nazwisko)                                                                                                                

w ww. konkursie.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach 

wynikających z regulaminu Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 

roku o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. 

zm.). 

                                                               …………………………………………………………………… 

                                                                (data i odręczny podpis rodzica/opiekuna) 


